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V.SCHEEPS-TOGT
Van

JOHAN DE VERRAZANO,
FLORENTTNER,

Na

F L o R I D A;
Uytgefonden van Framoys de T, Koning van Vrank;'

rijkjt om vreemde Landen te ontdekken ,

In het Jaar i 524.

Briefs-viMjfe door den Ontdekker opgcftcld , en aan fijn Ko-
ninglijke Miijelleyt gefonden.

Verhalende een Ontdekking van verfcheyde Zee-kufien, en Ey-

landen , met de hejchrijving der felver Volkeren •, hun L,c-

vens-tnanier y Dragt ^ Gedaante-, Imborfl ^ Woon-

flaatfen^ Dteren y Vrugtcn y Zaay-tijdy en

alles y iaat aanmerktnge verdient.

Voor-af gaat een Kort V o o r-b e r i g t van de Scheeps*

Togten en Volk-plantingen der Franjfen , in het Noorder-
gedeelte van America y te w^eeten in Florida en

Canada i de eerlte in het jaar i j'24>

en foo vervolgens.

Nu alder-eerfl uyt het Frans vertaald.

Met noodig jRegiJler en J^ottfi-Print yenljkt

TE LEYDEN,
By PIETER VANDER Aa, Boekverkoopcr, syoS.

J^et Privilegie*
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KORT VOOR-BERIGT
VAN DE

SCHEEPS-TOGTEN
En rolkzplantingen der Franficn , in het Noor»

der-gedeelte van America , te weeten in

' Florida en Canada ; de eerfte in 'tjaar
' ^^4' fn foo vervolgens,

An de Franjfe Volk-planting door

FilUgagnon in dat gedeelte van^r^-

filten^ welk daar van Thevet , hec

ZH^der-Frahk^rijk^ genaamd word,

kan de Lceler volkoomen verflag by Lerins

vinden. Immers fy hebben by na van 't be-

gin der6/>4^»/^ Volk- planting dele kuften met

Oorlogs-volk befogt, en den Spaanfen veele

prijfen ontnoomen. Sy hebben ook andere

Geweften ontdekt , en fig voor een tijd in de

Noorder Landen van de Nieuwe Wereld ne-

der-geflaagen.

In 't jaar onfcs Heeren i f24. wierd Johan
^'''^"VJ^*

Ferraz^ano , van geboorte een Florentyner , door y^n het

^^

den Koning Fran^oys de I, en Mevrouw Re-Noo^^der-

gente (ïjn Moeder uyt gefonden , en men geeft

voor, dat hy die Noorder-gewellen van 28.

toe den fo. graad toe ontdekt heeft , hoewel

die geheele Land-ftrcek en nog meer lang te

vooren, in 't jaar 14^^. of 1497- reeds voor Dat reeds

den Koning van Engeland ontdekt was ^^or ^ooj^^,,i«ï

Sebafliaan Cabot ^ die de eerfte geweell is, die
^"

voor een Chrifien-Vox^ in Amenca fijn voet

^an Land gefec heeft, wy fullen hier verhaa-

Vcrtazano. A ICH j

as.



Lau.hnniere

komt in

Florid*.

Steïd daar

Z Kort Voor-B e rigt vaN
len , wat de Franjfèn in die Geweftcn hebben
uytgevoerd. Deleevens-wijfenen gewooniens
in Florida zijn bcfchrccven in de Voyagievan
RenatMS Laudonniire yé\c hier na op fijn Tijd-

|

order volgd. Defe Luudonniere , wierd door den
vermaarden Admiraal Chaflillon in het jaar i föi.

derw aards gcfonden nefFens den Kapiteyn fohan
Ribald^ en Hapte aan de Kaap Fran^oys^ in

Florida , leggende op 30 graden , te Land

,

en rigte aldaar een Zuyl met het Wapen van .

va.1 "vrln^ rrankrtjk, op 5 fy gaven , alfoo fy 'er op Mej/'ÓAg
,

*'Jk, quamen, de Rivier, die *er quam uyc-ftroo-
Gceft na- men , de naam van Rivier de May. In de boflen

Sheydc vonden fy een meenigte van roode en wilde
Rivieren, tnoerbefy-boomcn , en in der felver toppen

een on-eyndig getal van Zij-wormen. Sy ont-

dekten nog 8 andere Rivieren, die fy de namen
gaven van de Seyne, Somme ^ Loyre^ Chareme^

Garonne , Gironde , Belle , Grande , en nog
verder 2 andere, die ly noemden Belle d vot-^

re^ en Port-Royal. Op de laall-gemeldc plaats

quamen fy ten anker, daar de mond der Ri-

vier 3 Franjfe mijlen breed was , en feylden

eenige mijlen ver die Rivier op , alwaar hy
een gelijke fteeneZuyl oprigtede,hier bouw-

Werpt een de Ribald een Fort , welk hy met alle noodi-
Fort op.

g^ behoeften verforgde , den naam van Char^

les- Fort gaf, cn daar Kapiteyn Albert met ee-

nig Volk neder plantede : Att{^ genooten van

de naaft-geleegene /«^M^wf« veel vriendfchap,

De befette- maar raakten onder elkander over hoop, wanc

i!!ufKapT" ^^^ ^^ Kapiteyn om een kleyne fout een fol-

rcyudöod. daat had doen op-hangen en ontrent de ande-

re vry ftraf was , raakte het volk aan 't gaaa
cn

VAtn een
der Rivie-

icii op.
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Florida en Canada. ^
en t'famcn rottende, floeg het den Kapitcyn

dood, koos ccn nieuwen Kapitcyn,cn maakte Maakcn

een Pmas , foo goed als fy konden , om weder na Zyl^ou\nt
y^rankrijk^it keerenj maar hadden het ongQ- ïj'^^^'A^t

luk, dat het onderwecgen lbo llil wierd, dat
*'"**

fy geen weg konden vorderen , waar door dan
hun voor-raad op-raakte^ en (y eerft hunne ^^^^^" ^^^*

fchoenen en het leeder van hunne kolders aa- nooS"'on-

ten, en daar na een hunner makkers, U Che- ?" f*^^*^"

re genocmt, door honger geparit,dooden en makkers

op-aaten ; dog eyndelijk door een En^elfe Bark °^'

öntfet, en verquikt wierden j die 'er eenigc

Van aan Land fcttedc , en de overige by dc?"i^°")^"

Konmgin BUfabeth bragr.

De inlandie Oorloogen van Vrankyijl^ wa-
ren de oorfaak , dat hen geen hulp- en leevens-

middelen wierden toe-gefonden,maar foo dra

die on-luften waren by-gelegd , bragt den

Admiraal by den Koning te weeg, dat 'er 3 '„^f"//"

fcheepen weder onder Renatus de Laptdonniere 1564. na

na Florida gefonden wierden , die in -^p^^^fondta.^^

1554. onder feyl gingen. Hy quam tot Do- Komen tot

«?/«/£•Ji aan Land, op welk Eyland fijn Volk
z Slangen , 9 voeten lang en foo dik als een croote

mans been dood floegen. Hier van daan qua-
^"^'^"'

men fy deri 22. Jftny in Florida te Land, lo^y^^jj^^^

mijlen boven de Kaap Fran^oys aan de eene

fijde van de Rivier /li.i;, alwaar de Indiaanen

hen met groote blijdfchap verwellekomdenjjj^gj'^l^.

tot teeken van hun blijdfchap hadden fy de van de /n-

ftecne Zuyl , van RibM op-gcregt , met lauw- haaT
°''^'

rier-takken gekroond, en aan des ielfs voet

verfchcyticn manden met Mayz. , of meel ge-

fet , en (y kullen de felvc met een groote eer-

A z bie-

j



Vcreeiing

van nivei.

JEcn rc-r

oud icaii.

laiids Ko
ning.

4 Kort Voor-B e rigt van
biedigheyd. Een van des Paraco/tffis {Koning)
Soonen gaf den Kapiteyn een veieering van

een klomp filver. By een ander ParacouJJi fa-

gcn fy c;:n man , die van ouderdom blind was,

hebbende kinderen tot in het fefdegcflagt,dic

'er alle tegenwoordig waren , waar van de

Soon des oudilen geloofd wierd 250 jaaren

oud te zijn. Aan de kant van defe Rivier lloc-

Bouwen het gen fy fig neder, en maakten 'er een Fort,
ort '^''"^'-

^^1]^ (g na hun Koning Af^r^/ de naam vanC<i-^

rolina gaven. Laudomiere fond fijn Luyte-
nant Ott.gni^ om het Land en Volk van Thi'

mogoa , daar de klomp filver van daan gekoo-
jerigt van j^en was , op te foeken •, deefe daar koomendc,

andcr"ia- hoorde van een groot Koning OUta Ona Uti'

na , die 40 Koningen tot Vafallen (deefe wa-
ren Heeren van Vlekken) onder hem had, een

ander, re weeten die v^inSaturiova wierd ge-

feyd , 30 van die foort onder hem te hebben

,

en met Utina te oorloogen.

Aldaar ontftond een vreeflijke brand, waar
door 500 mergen Lands af-branden , en al

het gevogelte om-quam, waar op fuiken hit-

te volgde, dat 'er in de mond van de Rivier

foo veel viflèn llierven, dat men 'er 50 wa-
gens mede foudc hebben konnen bevragten,

welk een grootc flank en fiekte veroorfaaktc:

Mengen fig dc Wtldeti gcloofden, dat de FrattffeH met hua
iJ^Jyi Ko. gefchut hier oorfaak van waren, en wisrden

eenigc gevangene, onderfaten van 'L'r/«4, we-
derom toe-gcfonden , die Saturiova , die tegen

den felven oorloogde, had op-gevangenj eemge
van deefe Fratt£}n egter quamen Uttoa in fijne

Oorlogen tegen PatanoH^ een fijner vyanden,

te

ïen fchade

lijke brand,

niiigen

Ooilog.



Florida en Canada. ^

te hulp, en quamen met redelijk veel filver Kriigcn

en goud belaaden weder in hun Leger-plaats. ciulifeT'*

Terwijl nu hunne faken omtrent de H'tlde

na wenfch gingen, reefen 'er onluften en muy- <5"dcriingc

teryen op onder de Franjfem fommige fpan-"^"^*"^'"*

den te famen om den Kapitcyn te vermoor-

den , andere gingen met de Barken door ,

waar van 'er een fig tot Zee-rovery begon te

begeeven, dog naderhand doorhongers-nood

gedrongen, wierd genootfaakt, fijn hulp by
de Spaanfe in óg Havana te Toeken > alsnu de

Kapiteyn weder 2 andere Barken had doen
maken, fpanden andere te famrn , die den
Kapiteyn over-vielen , gevangen hielden en

dwongen, hun pafpoort, om met die 2, Bar-

ken te vertrekken , te onder-teekenen : deefe En gevoi-

dus vertrokken zijnde, fcheyden in Zee door
Jie'^^y*"

onderling mis-vcrfland van malkanderenj een

van defelve keerde, na het pleegen van ver-

fcheyden llrooperyen , weder te rug , waar op
de voornaamftc muyte-makers van den Kapi-

teyn met de dood geftraft wierden. Fran<^oys

Jean^ een van de andere Bark, bragt nader-

hand de Spanjaards derwaards , om fig van de

Franjfe en hun Vfïfting meefter te maken.

De Indiaafien hadden hier (ook is dat in ge- Armoede,

bruyk in yirginia) de gewoonte , dat fy fig

in de maanden van Januarius , Februarifis en

Maart op-hielden in de boflen , en daar leef-

den van 't geen fy konden vangen 5 dies de

Franjfe ficnde , dat hen uyt Frankrijk^ geen

hulp- of leevens-middelen , gelijk ho-. ver-

wagting was , wierden na-gefonden , en van

4e Wtlde geen koorn weetende te krijgen

,

A : alfoo



Den Ko-
ning Vthia

gevangen.

Hongers-
nood.

Worden
door Haw-
k.'"J gehol-

pen.

4 Kort Voor-Berigt van
alfoo die reeds al hun voorraad aan hen ver-

kogc hadden, begonden te moeten hongeren

>

dies fy voor-namen een vaartuyg te bouwen

,

welk hen naFr^iw/^/y/^foudekonnen over-voe-

ren , ondertuflcn dienden fig de Midden van

die gelegenheyd , om al 't geen fy noodig had-

den hen ten duurflcn (volgens de gewoone
fnooheyd en valsheyd van die wilde Natie) te

verkoopcn, welk dcFranJfe bewoog den Ko-
ning t/'f/w^t met fijn Soon gevangen te neemen,
om hen door het op-brengen van leevcns-mid-

delen tot het lofien van den felven te bewee-
gen. De hongers-nood wierd ondertuflcn foo

Icherp , dat hen de beenen door het vel be-

gonden uyt te (leeken , en als de Afa^^z. in hcc

eynde van Mey eenigiins begonde rijp te wor-
den, konden hunne fwakke magen het felvc

niet verdraagen : maar fy wierden ecnigfins

geholpen door d' Heer ^ohan Hawkins , die

dcrwaards met 4 fchecpen quam, hebbende

een Stuurman van Diepe ^ die met Rihald 'm

deefe Gcweften geweeft was : want hy beloofde

den Kapiieyn met alle de Franjfe binnen fcheeps

boord te necmen , om in f^rankstjk^ aan Land
te fectenj maar deefe floeg dit af, dog deed

hier mede fijn voordeel by de Indtaanen , die

hy wijs maakte, dat dit fijn broeder was, die

hem hulp-troupen én over-vloed van leevcns-

middelen mede bragt j waar op elk eeu van hen
fijn vriendfchap quam foeken. Ondertuflcn

waren alle de Franfe jZ\\nde van leevcns-mid-

dclen en kleederen gcnoegfaam ontbloot , on-

geneegen, langer irt die armoede te blijven,

te meer , om dat fy naderhand niet foo wel

fou-
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Florida EN Canada. 7
fbuden wceten na hun Vaderland te koomen, ^y ^oopen

van Jieni
bcwoogen derhalven hun Kapiteyn , om te ver- cèn idup

,

trekken i dies hy,niet dervende het filver, en
°'3^5f l"'^'

bet geen hy voorts in dat Land gekrecgen had

,

voor den dag te brengen, vrclkóe Engelfe ^ toe

een Volk-plantjng aldaar Ibuden hebben ken-
nen aanlokken , van de Heer yohan Hawktns
een fchip kogt, die hem ook ten deele voor

geld , en ten deele door gifte met noodige

kleederen en leevens-middelen , om te kon-
- nen t'huys koomen, voorfag, en alfoo, vol-

gens de erkentenis van Lattdonniere , als een

milddadig en mede-doogend Heer hen allen

by het Iceven behield.

I Terwijl (y nu fie eereed maakten , om te ^y} ^'''*"^'

Konnen vertrekken , quara Kapiteyn Rwald ondertufTen

met 7 fcheepen
, 4 groote en 3 kleyne, (van ^ ^'^''^^P^"-

den Admiraal , die gehoord had , dat Lau^
donniere wreed en trots in fijn beleyd en re-

geering te werk ging
,
gefonden) op de Ri-

vier , en wierd in het laatlte van Auguftm 1 5öf

.

plegtelijk verwellekomt. De Indiaanen gaven
by Ribald breed op van de Goud-mijnen in 'c

gebergte van j^palatcy , en men had reeds het

Goud geprobeeerd en goed bevonden, maar
op den 4. September quaamen 4 groote Spaart" ^y vlugtea

fi fcheepen op de Rivier , die vriendfchap spaanfe

met de Franjfe voorgaven , dog deefe vertrouw- ^<=^^«P<=a«

den hen niet, ligteden nunne ankers en na-

men de vlugt , door-dien fy kleynder , dog fnee-

diger in 't feylen waren , foo dat fy , alvoorens

Kapiteyn Ribald hun vertrek hebbende laten

weeten, de Spaanfe^ die hen volgden, ont-

qu^men, ..

A 4 De



Fort, die

over Etirc-

liind na
Vr/tfikrijk^

keerde.

8 Kort Voor-Berigt vaïJ

De groore Admiraal Chaftillon had ook in

{ijne laatllc brieven aan Ribald gefchreeven

,

uyt Spanjen verftaan te hebben , dat Don Pe-

dro Meiendes op reys na Florida was j dies de
felve hem den 8. September te fcheep begaf,

onder voor-geevcn , dat hy de Spaanfe wilde
ceiijkook gaan op-loeken j maar eerlang quamen de

tyfh^r ^y^a»fi te rug, om de Franfe in hun Fort te

gaan opfoeken , hebbende Fran^oys yean een

van de rebellen, en thans felfs een verrader,

tot hun leyds-man, die den 5/?^^»/^» de plaats,

daar de Kapiteyn was , aan-wees > maar Lau-
donniere ontvlugtede hen op den eerden aan-

val met fommige , en quam over de moeraf-

fen by de fcheepen, met welke hy eerll na
Engeland , en van daar na ^rankrijk^ voer ; maar
Kapiteyn Rtbald wierd overvallen van een on-

wede»-, waar door alle fijne fcheepen tegen

*t land aan (lukken ftieten , hy by-kans ver-

"^V^^lu ^ï*onk, dog de meer dan trotfige Spanjaarden

rermooid. niet konde ontkoomen , die hem en alle de

fijne vermoorden.

Maar dit wierd in een vierde FranJfeTogt

na Florida gewrooken door Kapiteyn Gör^«<?j,

Dit word die met 5 fcheepen derwaards quam. Hy
fln'S^i'" iande op de Rivier Tacatacouru (wande Franffir

^« i
,
die 'ci* de Seyne genaamd) alwaar hy aan-fpande met

pen quam. ^ Koningen van deefc wilde Natie, die van

de Spanjaarden qualijk gehandeld , en daarom
op de felve feer verbitterd waren. De Spaan^

fe wierden 400 man fterk gereekend j en la-

gen in 3 Forten opde Rivier .4^^/, hetgroot-

Ite was van de Franjfe begonnen , de 2

kleynderc meer na de mond van de Rivier

meen-
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meenden fy met 1200 foldaaten te befcttenen

met noodige ammonitie te voorfien.

In j^pnl 1568 nam hy de twee Forten in,

en floeg aile Spanjaards ^ die fy daar vonden,
dood , waar in de wraak -fugtige Wtlde (ig wak-
ker queeten, byfonder O/örof^r^i , de Neefvan
SatHriova : dtc{c fuUende op het derde Fort

J.^J'ajom"

aanvallen , (èyde tot Gorgues , dat hy geloof- m« de /«-

de , daar te iüllen fterven , en daarom was giave'n.

^

fijn verfoek} dat defelve aan fijn vrouw fou-

de geeven , 't geen hy anders felfs foude gedaan

hebben , om het by hem te bcgraaven , op
dat hy in de plaatfen, daar de zielen na de
dood heen gaan, te wellekoomer zijn mogt.
Dit Fort wierd insgelijks in-genoomen , en de

^l^fll'^^[t
^

Spaanfe ten deele dood geflagen , en ten dee- gcnoomcn.

Ie gevangen , en vervolgens op-gehangen aan

defelve boomcn , daar de Franjfe aan hengen j

een der Spanjaarden bekende 5 der felve te^^ojj;^"'

hebben op-gehangen , en erkende nu het fel-

ve hem ten deel viel , dat God regtvcerdig

was, en daar Meiendes boven der op gehan-

genen hoofden had doen Hellen : Ik doe dit aan
^l^^"^^

deefe niet ^//Franflè, waar als Lutheranen , rr4»Ar(;j^.

liet Gorgues nu (lellen : Ik^ ^oe dit aan deefe niet

als Spaanfe , maar als verraders , roovers en

moordenaars. Hy flegtede de Forten 5 alfoo

hy g^v.i volk genoeg had om(e te befetten,

vertrok en quam in Jnnius daar aan volgen-

de tot Rochel : hier verwagte hy groote be-g^^g^jj^j^j^,

looning van den Koning, maar was doorkreeg,

den Koning van Spanjen foodanig befchree-

ven > dat hy werk had hem fclven te verber-

gen, en aan kant te houden. Dce(énDomini'

A 5
cm
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Hy word bc-

f(;iiiceven.

10 Kort Voor^Berigt van
cfts Gorgnes was een oud krijgs-man , en

CAYtUt komt
in het

Nteuvj-ge-

1/onden

Xand.
Het vogelen

Eylaiid.

Befchrljving

van die vo-

gels.

Een Beer in

7ee gevan-
gen , was
goed om te

ceten.

wieid op feekerc tijd van de Spaanfi gevan-

gen , en daar hy een Kapiteyn was , als een flaaf

op een galey geworpen i na die boven-gemel-

de voorval raakte hy om fijne goede dienden in

aanilen by de Koningin vdn ErtgeUndjCn flierf

in't jaar 1582.

Dus verre genoeg van de Frmjfe reyfen na

Florida. Nunogyetsvan der felverTogten en

Volk-plantingen na de Noorderlijker kuften.

Jacjues Cartier , vertrok in -/^/>/v7 1534. mcc
2 fcheepcn van St, Malo , en quam in Mey
a^n het JVietiw gevonden Land, Op den 21.

dito quam hy ontrent het Fogelen Eiland, foo

genoemd , om dat het foo vol vogelen is , of

fy 'er gefaayt waren, die 'er 100 en hon-
derd-maal heen en weder fwerven j fommigc
der felven zijn van groote , als markolven

,

wit en fwart, hebben bekken als kraayen, en
leggen geduurig op de Zee , door-dien haar

vleugels niet grootcr, als een halve hand zijn,

en daarom niet hoog vliegen konnen. In min-

der als een half uur , vongen fy *er foo veel

,

dat 's 'er 2 booten mede vulden. Deefe

wierden aldaar Aporatz. genaamd ; een andere

foort was 'er nog, die fy Godetz noemden, en
die onder de vleugels van de grootfte fchuyl-

denj nog was 'er een derde foort, die wit en

grooter waren, en bceten gelijk als honden j

die fy Margaulx noemden. Hoewel nu die

Eyland wel 14 uuren van het vafte land legd,

koomen isgter de Beercn derwaards fwemmen,
om op die vogels te aafen 5 een van de fel-

ve , die foo groot als; een koe en wit was,

doo-
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dooden fy , terwijl hy quam aan ('wemmen

,

en bevonden -, dat hy goed om te eeten was.

Op den 2 5. 7««; ontdekten fy nog 3 lul- ^h-J^^-^'^;

ke Vogel^Eylanden, diefy de naam van yi/<»r- landen.

gaulx gaven, alwaar fyookBeeren en Wolven
vonden ;

In het volgende jnar quam Cartier weder ^^^^j''^

mee 3 fcheepcn in de Baay van 6"/. Laurens ^Keys.

en vervolgens in de Rivier van Hochelógtt, Hier

vonden ly 3
groote en fchielijke water- vallen, ^Jya,\c„'^'^

en kreegen berigt, dat 'er in die Rivier nog

3 andere waren. In hun opgeworpen Fort

llierven in de winter 2 5 van hen aan de blaauw- Waauw-

fchuyf, de overige wierden herlleld door het n*eeren foor

gebruyken van de bladeren , en het fap van ^^ ^^P van

een boom, Hamedu genaamd, die fy geloof-

den Sajfafras te zijn. Het befcheyd van hem
wegens Canada , Saguenay en Hocheloga in

Frankrijk, over-gebragt , bewoog den Koning
^*'J'^*'*<ï<^'*

Fran^oys^ hem in 't jaar 1 540. wcdej derwaards canad*.

te fenden, tnFran^oys de la Rovhe^ Heer van
Robewall hem tot Lieutenant itt de landen

van Canada , Sagttenay en Hocheióga by te voe-

gen, die 'er dan ook in 't jaar i f42. na toe

voer , hebbende tot Opper-ftuürman Johan
jllphonfo van Xantotgne^ die deefe reys met 3

fcheepen , en 200 menfchen , foo mannen als

vrouwen en kinderen befchreeven heeft. Dee-
fe bouwde daar een Fort , en keerde , na dat

hy 'er overwinterd had , weder na huys.

Dus hebben de Franjfe na die Geweften be-

ginnen te reyfen , en daar in van jaar tot jaar

toe aangehouden , om hun handel met viflcn,

Bever-huyden en andere waaren te drijven.

Ec-



1 1 Kort Voor-Berigt van Florida Sec.

Savaitt is'ct Eenen Savalet word gefegd 42, Reyfcn dcr-
42 maal ge-

^^^^.j^ gedaan te hebben. Marcus Lefcarbot

heeft dien aangaande , een groot boek , Nieuw
A^r^w/^ri)/^genaamd, uyt-gegeeven.

Dit z.y tot een k^rt Voor^berigt van de Reys-

Togten naar Florida , V welkjtier om onfe or»

der der jaaren heeft moeten geplaatft worden,

den Leefer gelieve de felve te pen , op de jaaren

i^6t.inde Eerji Ribaldj 1554. /« Laudon-

nierC} if<55. in de Tweede Ribald en 15*67,

in Gorgucs , alwaar alles wijdloopiger is be^^

fchreeven,
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SCHEEP S-T O G T
Van

JOHAN DE VERRAZANO,
Florentyner

,

Na

F L o R I D A;
üytgefonden van FrAti^oys de 1 , Koning

TAïiyrankrijk^ om vreemde Landen
te ontdekken,

I» het Jaar 1514.

Briefs-wijfe door den Ontdekker opgefleld , en
aan. fijn Koninglijke Majefteyt geibnden.

Alderchristelykste Koning !

€bert bat top in be l^oo^bfe beeïcn 1^24
be fio^m iyzhhtn uptgeflaan/ \}ti> 1^
i^ aan llto Majefteyt niet gefcöjee^' verrazjin».

ben/ ban ben uptftomft bet 4 fc&ee:^ rchrüftaau

pen/ boo? Ilto Majefteyt in ben O-^^"^^"
ceaan betfonben / om nieutoe Hanben te ontbelt» ^*

ften; benfeenbe/ batllto Majefteyt baat ban al^

reebe onbettigt toa^ getoo^ben. j^w fal ili bp be-

fen llto Majefteyt te hennen getben/ jjoe bat top
met 2 fcöeepen/ te toeeten/ be Noorman, en ben
Doiphijn , in fulhen ongelulil^igen gebal genoot^

faaht ö^bben getoeefl / om in Brittanniën te lan*

ben. 3©aac ban baan / naar onfe boojfcrjjeebe ^*!*« '^*?

,

fcjjeepen beboo^lijft öeftaïefatett / en getoapent te f;:;"'^"""?-

hebben / jijn ton gebaaren lang^ be üinflen ban
Spanjen , *t toefft ïUto Majefteyt bOO? be toinfl /

bïe top afbaat gebaati f)ebben/ fal hunnen bernee:»

men. 3©aac na top met ben Doiphijn alleen be- Bcfluyt

flooten/ nieutoe Hanben te gaan opfoehen / om Si^,7/^^^«^
onfe alteeb^ begonne 0ep^ te becbolgcn ; toelhe dekken.

(Cogt ift nu ban meening ben/ llto Majefteyt te

befcönjben/ om be felbe banalfe^ te onbetrigten.
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Vertrek van
het E) land
J>ïi\dtya,

Aoim.

Ontdekken
Land.

Konnrn
geen Anker-
grond vin-

den.

Of.v

Senden een
boot aan
Land,

t4 SCHEEPS-TOGT VAM
€>p ben 1 7. January , öe^ jaató 1 5-24. betttoh-

hm luüi 6002 <(I5obc» gcnabe tian ocii JlDoefl-rotfe/

h\\ 't (èplanb Madera, bcil ïlOUing lian Portugaal

tóf-bcBóürcttbr / iwt fomannen / jijnbe \)nn monb-
ftofl / luapench / en anbece fcïieepö-delioefrcn lioo?

6 niaanbcn/ lueï lioozfien/ 3cplcnbe met een ööe=

öe en \)oojfpoebigc luinb na 't IDcflen, ^n 25*

bagen Ijeböeti Ujp foo miileïi gcHoibcct.

3ben iv^. Fcbruary , lüteBöen luii met fuïFte een

ïjarbe/ en fcözlftftelijlfie flojm olier-üallen / aï^ jpe*

mant oopttectoerelb ïjeeft uptgefïaan; Vwaac tïan

nogtan;^ met <6ob,^ fjiilp / en U gocbÏKI^ö Vian

ons? fcïjip / mitfflaber^ met \)a oort lot lian beö

felf^ naam/ Vop bedofl 5ijn aelvia,:bcn/ en Rebben
onfen ftourjè met een toobzflpoeDiac Uiiiib IDefl ttn

jDoo^ben Vioojtgefet ïjebbènbe/in 2 5'anbei:e batjen/

o\)eL* be 400 mijlen afgeleat. 2ilbaar ontöehten

lup een nienVu llanb / bat nooj.it lian j;emant te

liooven/ nogte t3an be oube / noatclian beljeeben-

baagfe / tjab gcOen ge\jjeefi: ^lé lup Ijet fdtur

eerfl fagen / fcöeen ïjet tuat laag te 3Ö» / "laac
3ijnbetot een Weren-beel mijï baat* bp genabert/

fagen Vüp npt be meenigte Mm tiuuren/ bie langï?

\^z ïmtl twaren/ bat öet felUe bcluoont lua^/ enöe

bat Ijet Uanb flg naac tiet Eiipben f!rehte. Ce
üeigeef^ iijebben top \m^ be fclbe 5-0 mijlen ge-

\3aaten / om een goebe Sdnlier-gronb te foelten / en
be hennifVe ban *t llanb te maogen Ijebben/ beL'=*

ÖalUen fïenbe/ bat Ijet Uanb fig al ^upb-toaarb^
aan flreïite / befïooren lup naac jjet jDoo^ben te

tngge te JKeecen; bug uup Uanben albaac be felbe

fVüaai'igöeeben.

<j^pnbeHjh bnpten ïjoop ^gnbc / om eenige ïrla*

toen tefullen toinbcn/anherben top bigt bp beïllüfi/

fenbenbe- onfen boot aan 3tanb ; aïtoaac ton een

groote meenigte menfclien fagen toe loopen ; toeï-

fie on^ fienbe bertoaart^^ tiaaren/ namen bebUigt/
en Og eenigen tijb ftil Ijoubenbe / fagen fp on^
met toettoonbcring aan. jjKaac boo2 feeftece tee^

henen/ bic top tjaar beeben / toat aangemoebigt/
tw^t gecull géftclt Sijnbe/ quamen fommige toan

ïjaac

I
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fjaac \)?p naat be Eec/ fcöijnenbc öcootelijft'^ ijcc* ïfi4'

blijb/ on^^ te iïem enbe flg Uetluonberenbe oUer

onfe Weebing / gebaante / enbe Ujittijjljepb. ^p ^^Vy"'^'

Uieefen on# aan booi bpfonbere teehenen/ Ujaacbydcw-
Ujp op 't j^emaïiUelijUfle aan ianb met onfen bootfc.
itonben hoornen/ on^ Uanl)unne fpijFen mebe-bee«
lenbe om te eeten.

Ml moet i\\ üllo Majefteyt \n 't ftojt berljaalen/

Ijunne maniere \3an leeben / en geUioonten^/ boo;
foo tietre\Jüpbaac Uan eenige IiennifTe Ijebben moo-
jjen hcijgen. ^It üoïft gaat jj^el naaftt / uptge* Befciiriivinj

fonbert bat fp Ijaac fcljameUjepb bebehfien/ mef^^ï"-
een feete M ban een biec/ geïijft een |Bactet/''°''"'*"'*

bjelft fp met een fmalle go?bel gemaafit/met gra^
lïuinflelijft ge\juerht / binben ; Bangenbe wnb-om
!|)aac tot aan be hnpen/ (iaacten ban becfcöepbe """ °"s^"

l^nbere bieten, dommige ban baat b^mgen ktanf^

ilfen / gemaafit met bogel^ beeten* ^at bolii i^

rftanijt ban betbje/ tameïp met be Tarters obet- Gedaante'

en-hoomenbe. i^Jimne bapten $ijn fbjatt/ bili/

n ïang/ befeïbe bjinben fp op/ entie blagen ïjet

|)angenbe op be tugge/ gelift een flaattje; ïynnnt

leeben 3ijn b)eï gemaaht. ^^p 3Ö» ^an betlcöepbe

jjroote / entie fcljijnen b3at biüiftet te 3i)n/ als^ tuu.

^P ijebben een üzeebe bo^ft/ fteifte aniien / en be

kenen/ en anbere gebeeltenban ljaat{ic(jaamVoeI

femaaftt/ 3Önbe gant#nietlceïp/npt-genoomcn/
at Ijaac aangcfigt fcljijiit biat t^eeti te 3ün/ bog

iiiet aan alle; bjant bjp ïjebben betberfcljepbeon:^

Ier Ijaat geHen / bit fcljoon en moop ban aanligt

tuaven ; Ijeboenbe groote en fbiarte oogen/ met
ten aangenaam en flabig b3eeren. ^p 3ijn niet

f
erft ban ïicljaam/ maat fcïjerp ban geefl/ bjaft-

er/ baarbig/ en bie be befle ïoopetj^ obertreffen/imbotft.

Iiaar bat b3p boo^z onberbinbinge |[)eóben itonnen
"
etpeurcn. ^n beek 2 laatfïe &oebanigl[jeeben geïö^

tn fp be €>otlerre bolfteren / enbe bpfonberlp bic

an b'iipterfte beelen ban China. JDan ïjunnebp^
Éinberlijke maniere ban Icben / nogre ban (jaa^

ie 3ceben en geujoontenj^ / ïjcbbcn bju niet kun*
en onberrigt U)o^ben j tet ooifaah ban o]i& ïmt

bev^



ï6 SCHEEPS-TOGT VAN
i5'i4' beröïöf onbrt öaac / al^ 3ÖnDe on# o^felfröap ferr—— ftlepn / ende on^ fcïjip ölep in ^ee.

t^aat niet tiecre tian baan/ fjebben top een an^

bet \yo\i\ |}ebonben/U)eIh/naar *t on^ bunht/ijeO^

ben be eene en be feifbe maniere:./ gelijh iHnaber^

ïianb HU) Mnjcücyt fal 'üerfUateh; mp nn berge^

noegenbe met be befcb^ijtiinii te geetien tian be ge^

'
ffn

,

in c

niöt
' m
^ben
be li

luaa

Schoone
BoHchen
vol vrugt-

baare Boo-
fneii.

fefchtiivingïeeöentöepb m aacö Dan bat Hanb. ^en ^öebet num
rfc5Lanas.

j^ ^et bun sanb öcbeht / flaanb. alïenft^ optuaatb^ iJe^'
omtrent 15- tioeten; enbe maaltenbe ai^ een hiepn ji^^ ^^
ïjeutjeïtje ; b?eeb omtrent fcUoeten. oEn Uetber^ i^e^^ /

fepIenbe/l3onbenUjip eenioe ftlepne illitiiertienj^/ en (o^t t

armen ban be ^ee/ bie feestere bogten qnamen in i^ann
te loopen/ fpoelenbe ben (0e\3er aan bepbe 3ijben/ ifiüQt

^. . Ijerber fagen top öet open Delb öoog op-njfenbebo^ } ^,
ben bm 5^eber/ met berfcïjepbe fraapeHanben/jjïaarj
en ©laftten#/ bol met 2$ofTcöen en 5©onben/lm;oni
fommige öeel biftfte/ anbere bmme / berbult met \xml
aïberöanbe25oomen/ foo bermafteïijh en aange-

"

naam/ om aan te Oen/ al^ men (Ig fou lionnen

berbeeïben. IIIU3 Majefteyt moet niet benhen/ bat

becfe 3i)n geïijft be 33onebfn ban Hircinia, of be

JDilbetnifTen ban Tartaryen. 5^e l!^oo2bfcöe3tan^

ben brengen niet boo^ ban toilbe b^igteloofeboo-

men/ maar btt\'t Hanb flreeften 3Ün berbuït met
©alm-boomen / ILauto^ier-boomen / Ijooge €p-
p^e^-boomen / enbe berfcöepbe atibere in Europa

onbehenbe boomen/ bielhe tot feer berrein beEee
een lieffelijfte en aangenaame 0euft geeben. Ban
be epgenfdjap ber fe!ber ftonnenbip/^Qmbe reeben Ej^öè
Idier booren bermelt/ niet^ feggen / maar niet tec^intn
oozfaah ban eenige ftoaarigijeeben / bte top in 'tf^ooh
paffeeren boo; be ^otlc()en fouben l)ebben gebon^J^^ert
ben ; toant be felbe toaren foo bift niet / of men| |j|j
fou baar boo^ gemaltlftelijlihonnen pafTeeren. ^Do^iangjÊ
benlien top niet/ batbeefe lanben/palenbe aan ^tlmofT
^^oüerfte getoeften / toaar mebe fp 3Un omringt /!

fouben ontbloot toeefen ban allerljanbe «l^zogue^i:

^èpecerpen en anbere i^pbommen ban <0oub/^p't)7
bermit^ be ïtoleur ban be aarbe l)et felbe bort^nj^^
benlien. Ifet %anb i^ bol bieren/ al^ l)arten/baf^g^
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'cbajj fcer f^n / m fjaafm; fjebüenbc Jjl^curcu / nt DijUcr^ö ^^M»

in oUetDloeö/ iner foct Wenal IDoijeLö iii me^ •

' ni0te/ goeD en Ucquaam toe alle^.

• mt llaub legt op öe öoojjte üan 34 G^'^ ? ST"**'
?öm / fjcbijeuDc een öoeöe/ flcfonöc en oematiö- j;';^^,^*^*

nu berge- .^e lugt / tuf^'cjjen öe Ijttte en De houöe: alOaau
an De ge- 'Xuaaut geen IjarDe toinö/ enbe öle baac gcniee-

>en 4^t\)tt meiijfi regeert/ iö in öe fomer be Jlioo^De ewWef^
Dptoaaro^ jte tüinö ; U)ant top pjaren alöaar tn öen begin*
een Wepn hiePan De fomer. "^tn l^eniel i^ Idaac en ijcl- Des fcifs

5n toDer^ «öer/ niet feer tueiinig reegen/ enbe of' t gebeurt/ ^"e^-

ctjcn^/ en Jtjat be lugt bonftei en mitlig luo?b/bie ijcrbtognt
[uanien in jaanfïonbp/en't\jDeer\Jüo:bineen oogcnbiijft baac
besijben/ jnaaröeelöEiber.
:ijfenbeüo^ J ^e gee \^ 'er Ml niet ongefluimiig / en beGcieecend-

:1Lanben/i|>aaren gaan niet (jecï Ijoog / aï-ljoe-U3el beniicydd«

BBouben/lgtonb diep en onbequaam iö/ om op tcanïii:'^"»
^rtjult met ^ten/ foo t^ be felPe uogtan^^ üoo? b.^ ^cljcepen
en aange- «niet gePaarhjft; aï^ sijnbe beiiiufïcn Pip Pan rot*»

lu ftonneu Ifen en onbiepten^é ; foo bat omtrent 4/ of fPoe»*
nhen/ bat iten Pan l?en <DePer/ 't toater aïtooó 20 Poetm
bia, of be ihoog ijf/ fonber €bbe/ of ©loet/ 3ijnbe be bicpte

Itoo^ gelijft. 't 3l,é albaar fter goeö Poo? een

bctjip te Paaren/ luant al \ua^ Ijet/ bat tjrt fel-

e met een flojm Vuierb oUerPallen / foo haai *t

oopt boo? öet bjeeften Pan fijn ftabel Pergaan

;

t pjeïti Ujp bp erParentljepb Ijebben onberPon^ Oiidenhu

en; tuant in ben beginne ban Maart, ( gelijft ^ing des

jet feVue in aïle ïanben gemeenelijft gebeurt )
^^hnivca.

mbe reeben fctjnbe met eeni^oo^be Uiinb bePogten/enbe baac
ptar niet tecfuntrent ieggenbe / tjonben tup on^ fCnftec ge-
ne VüP in tfijooften / eer b? gronb pjeelt / ofte ontroerb
öen getjon^fcterb.

t / of men| ^1^ top pan baar bertrohften / jepïben lop strekking

eeren. €>ofitang^ be ÏHull/ toelhe top getoaar toierben/ flg
J"Kmt.

nbe aan be*^ofi-toaarb^aan teflreeaen/altoaar top ooft een
tl omringt ijtoote menigtePan Puuren fagcn/ ter oo:faahePan
^?ogw^g yemenig-Puïbige ingefetenen. Certoi)! top albu^
lan <©oub/3fcp be ï^ufl b?eePen / ten beeïe om bat top geen
felPe bofNfinfter-gronb toonben/ ten beeïe ooft bp 'geb^eft „

iarten/bai^gji toatec; (luurben top oufen 3!3oot/ met i^ ^^,„^'g"e?'''
jf^^. 1 Vcrrazano, B ItiaP- i'onden.

tifcljelLan^

teloofeboo*

erPuït met
ïjooge Cp-
in Europa

:einbe^ee
fPen. ©aii

t
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'y^4- mannen aan llanD/ maar ttï oo?faaft ban Öe lucöi
'"

ongeflupmige baaren/ )i}e\ht ueöuurig tegen ben lua^
(^eber joegen/ alfoo Deütufi open U^a^/I^onben hy b(

onfe mannen aan 3lanD onmoogeüjh niet hoo= hm
men / fonöet t»e boot te tteiliefen. Wp fagen baat ten bc

beefe menfcöen/ naat be ïiant ban öe êee feoo- 'bcrfe<

men / öoenöe on^ berfcïjepDe betnpgingen en tee» >gceb(

Beleefd en fteneii ban bzieiiDfcljap / Dat fp bjeï te bjeebeu j|[)oog

bevallig U)acen/öat tóp aan Eanb ftooitien fouDen. €>oft gcöiii
^®'^*

jjebben bjp naöerljanö tooi erbarenjjepb bebon= iiceDi

ben / bat fp "^td beïeeft en bebaïïlg toacen / ge* iijft i

^jft ^llbj Majerteyt jjtec na fal becfïaan. ^m te p' an
moogen betneemen/ of b)p aan ()aat onfe biaa^ i^cn b\

ren / geïijft bellen j^aptec / <6la^ / 25elletje^ en frl>ooi

anbere fulfte bobberpen/ baar be Indiaanen ge^ jnaar
meeneli)!^ feer na bertangen / i^onben toe~fenben; «angc
foo fluurbni bjp een jonge iBatroo^ naar ben I Wi
<©eber/ bjeïfte bérbjaart^ fbjemmenbe/ en tot 3/ ht iPii

of 4 fcïjjeeben ban ben O^eber geftoomen sönbe/ lijn \x

aïfoo öP opöaar fïg niet en burfbe ^troutoen/ fer %
igoopbe Ijp beefe bingen op tm <BtUt; biaar na leideen

tragtenbe te rugge te Fteeren/ biierb f)P b^i beflbaat
baaren foo gctedbig geflagen/ bat öp öaïf gefonbfl
l^^tjfelt 5ijnbe/ naar ben €^eber al^ boob gebio^ian 1

|ien bjierb; *tb)elft be Indiaanen fïenbe/ ïiepeii jnijïen

• fp baat na toe/ namen ben jongman/ en bjag fen/ö
ten ïjem een Uiepnig ban be ^ee af. ^en jong ilfMOt

man fïenbe /bat fpöembjegboetben/sönbegant^lnet ei

\3erfci)?iftt/ en bebjeefl/ begofl öp eröarmïp tiiaren

fcö^jeeiitoen / geïijfi ooft be Indiaanen, bie ïjenfetfc

bergefelfcöapten ; bielfte ïjem omringenbe/ fogfcoeg
ten gem te trooflen/ enbe een goebe moeb te geefolgb
ben. ][^ebuenbe bem aan be boet ban een MeptA^a^
ïieubeïtje tegen bé^omie/ op tm gronb geïegtfen t

begonben fp bem met groote berbaaflö^pb / aawö^ei
te flcn/ en fig ober be§ feïf^ toittigbepb te berlenen

bionberen.i^ebbenbe {)em fijne Meeberen afgebaairfan
en bem bp een groot bper bertoarmt; bogni4Maar
fonber een groote b?ee^ boo: on^f bit in be boiÉabei

gebfeeben biaren/ bat fp öem b^aben en op-e#üfe/|

ten fouben. |f)a bat t:n jongman fijne ftragt4e |^;|

bjy;
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ban öe Vucbec Mtooitien ïjjb/ m bp ftaac miiö«i tijb ^^^4-

egeu Öen Uja^ geblecUcu/ Dttupgöe Iju öoo? tcehencu/ dat
'

i/IKoitben tliy begeerde naar 't Schip weder te keeren; ÖeÖ-

niet hoo= öen fp ficixi mern^öinaal en tjjieriöelijr^ omijelfl/

igen Daar ten berfelDen ïjeirt na Ece/ en om ijem meeröec

^ee ftoo- ^Ijcrfeeaering booj öe Uepliöljepö Ua?^ fun ïcücn te

en en tee* jjc^^fn/ lieten fp öem aïDaac alleen/ en op een

e \)?eeften 'fioogte gegaan 3Önöe/ flonben fp alöaar/ ö^ni

ben. €>oh §eönurig aan-fleiiDe/ tot bat (jp ïn bc üoot gc^

ob beüon- ijiceDen Voajjj. ^eefen jcngmaii bemerkte/ oc=*

aten / ge» lijft Uju ooft beebm / bar öie menfcljen / gelijïi

, (@m te P' anberen /'naar 't fvuart Ijelben ; fp Ijebben

onfe \J3aa« $m blinftenb tjel/jijn mïbbel-niatig ban geflalte/

dletje^ en |c!>oon ban aangefigt/ teer en floali ban leeben/

iaanen ge« fnaar fcöerp ban geeft, ©erbec ïjeööen bjp niet^

oe-fenben; iBangemeelit.

naat ben i 31Dp 3Ön b£;at ban baan berttoMien/ en ïang^é

/ en tot 3i fe ïiiufl/ bie fïg .f^oozb-toaart^é flreftt/ jeplenbe/

len sijnbe/ Ijn bjp omtrent fo mijlen baat af/ öp een an*

ttronbjeni ^er Hanb geïioomen/ bat on^ beel aangenamer Doen e»

; toaat na cöeen te toeefen/betbnlt metfeer groote boffen/ ^nder Land

hp btt i bi> ilbaae toierpen top öet anfter ; mbt om eenige"*?-

IP öa!f ge' fonbfcöap ban bat Uanb te tjebben / fonbcn top

oob getoo?' fan llanb 20 mannen / toelfte toel omtrent 2 20 Man

nbe/ liepen |nÖÏ<^» blepHanbe-toaarb^é in gingen/ befebebon*J°e"e^«

1/ en bjaöfen/bat be menfcljen uptbjeefe nabe25ofTen ge^^*"'^'^°2*'

^en jong flMgt toaren. 3lllleenl0h fagen fp een oubc b^outo/

jönbegantrjnet een jonge öogtet / oub omtrent 18 / of 20

cöatmlp tiiaren / toelfte bt> felbe fïenbe tot öaatftoomen/

n, bie öenfetfcöuplben flö in *t gra^. ^e oube b?outo

genbe/ foflf?oes 2 ftinberen op öare fcljouberen / en agtec

iTioeb te geefolgbe ten ftinb ban 8 jaren. <©e jonge bogtet Treffen een

an een ftleptfoaj oyftftoaar gdaaben ; maar al^ onfe man-
^"'Jf

^'°"^

tonb geïegtyn tot Ijaat toaren gehoomen/ begonben fp te^a„
°^*^'

ifiljepb / aatfÖ?mitoen / en be onbe b?outo gaf baat met tee^

ijepb te berinnen te betflaan/ bat be mannen 25oj^-toaart^S

en'afgebaanfan geblugt toaren/ foo bjaa fp on^ Ijabben ge^-

nt; bog niyaat getoojben. €nn öaare gnnfl te toinnen /

lie in be bo(Éaben onie mannen aan baat te eeten ban be

len en op-e#Üfif / bie fp mebe geb^iagt Ijabben/ toelfte be on-

fijne ftragt* J^aouto baniftbaarlijft ontfing/ maat be jonge

tot* B 2 bog-»
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bogtet becfitiabenöe öe felUe/ goontie feop tstw fï

öconö. ^p namen uw üan öe 2 ïüwörren / om 't

feltie naat Vrankrijk te Inenten / eiiDe loillenbe .

öi

mebe öe im^c bogtcc / öic jjcd fcljoón en toel- öi

gemaaïit taa^/ Vuey tioecen/ Ronben fp 't felUc <i

niet boen/tec oojfaah tan fjet Ijavbe gefcö?eeuU3/ öi

bat fp beebe; bpfonbcdijft / om bat fp foo groote (ï

^iJofTeu ïiaöben te pafTrercn / en bat fp foo Uem öi

Vian 't fcïjip luaren ; berljalljen beflooten be onfe, öi

03 met jjet ftüib te Vergenoegen / be feïbe agtet g
iatenbe. <©oft toiecb öefpeutt/ bat ijefe menfcöen Ö
V)ee{ U^itter Ijoaren/ ban bie Ixipte liooten ()abben 9<

genen/ fp 3ijn gehïeeb met feefeere bïabecen tian ö<

Soomen / toelhe fp met toiïb fjennipe gaacen t( Öi

famen naapen ; (junne jjapren Uiaren Vian agtet xi

geöonben/ op be fdfbe \xij)fe/ al^ be eetfie;öun«

ncgeVooone fpijfen 3Ön aarb-getoafTen / bie fp in 1!

oUec-Viïoeb öcböen / en U^elhe Pau be onfe in ge* ^
baante en fmaah Pecfcftülen / sijnbe fetc goeb en 01

aangenaam / om te eeten. ©ozber,^ ïeePen fp Ö«

ooft Pan Pi^ en U)ilb-b;?aab / Vuelfte fp met flrift öi

en boogen Pan öatb (jout gcmaafttV toeeten te ? ^i

toangen ; ö«tme pijlen 3ijn Pan riet met Pi.tJ-graa^ Ö'

xzxi getoapent; be bieren Pan beefe <©etoe|ien 30" f^

Vieel toiïöer/ aï^ in Europa , ter oojfaaft bat öi * O"

feïPe gebuurig toerben gejaagt. 3©p fagen Per^ 01

fcïjepbe Pan Ijare booten / of Canoès , gemaHRftt \ 9
Pan boomen / toelfter^ lengte 20 / en bjeete 4 1 ^
Vjoeten toa^. <De felPe tooiben met geen pfec; f

«

ofte fleen/ nogte met geen inütument Pan me» f I
taal gemr^ftt/ naabemaal in beefe gantfe EanD | Ö
fireeh/ 2c o mijlen lang/ geen eene fleen toeröi^

gePonben; bog/ om bie te nïaaften / bienen fiif
Jf

flg met Pner / b^anbenbe foo Peel Pan ben boom \
«

af/ tot bat befelPe biep genoeg i^/ om Poo? Ca n

noes te bienen. l)it fielPe boen fp Pan Pooren eii I i

Pan agter / rot bat fp bequaam getoo^ben 30»! ^

om op ^ee te Paren, ^it Hanb i^ fbo toel en s

^

foo Poo^beelig geleegen/ alif Ijet anbere/ Ijebben

ie geïijft befelPe 25ofTfn Pol allerljanbe boomen
maar öe lugt \§ foo foet niet/ om bat het Itani ?

• ..- , %i
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se fe op ben fï9 Vuat |^oo?b-Vüaarb^ flitftt / en ïioub i^. ^ >'-4

ïrren / om 't

iDe \JoiIlmbe

oun m toel-

n fp 't fdlic

gefcöjecuUj/

fn foo grootc

Yp foo Uecrc

otcii be onfe/

fdöe agtet

cfe mcnfcöen
30ten )[)abben

blaberen tian

ipe gaacen t(

en Vian agtec

ieeerfle;öun«

fen / bie fp in

)e onfe tn ge«

: fetc goeb en

tx^ ïeeUen fp

fp met flrili

;t7 toeeten t£

et bvïJ-gcaa^

<©etoe|ïer» 30"

o^faaï) bat t»

©p fagen \ytt

yés , gemfliRftt

/ m bjeete 4

[iet geen pfec

nent üan me
gantfe Hanö
ne fleen toerö

en / btenen f}i

3an ben boom
om boo? Ca

Dan booten eti

retooJben 3Ö»

1^ fïio Vöd eti

ibere/ljeböen

anbe boomen
bat öet llaiiU

iB

ben gefien/natuuclöft Vioo?t-hoomenbe/enbe ïang^ wiinSr^
beboomen Mimmenbe/ geïp bie ban Lombar- dei. *

dyen, toelïte/ inblen fp ojbentelijft toacen beat-

bept en beboutot/ fonber ttüijffeï goebe en upt^* »

Oeel^enbe Uiijn fouben geeben; luant {jebbenbe

ban beefe bjupben/ b,20og gegeeten/ bonben bjp
be felbe foet en ïehftec/3önbe 't eenemaaï be ome
geïijft; ooft bagten Uip/ bat beefe ïuuben btH\\)e

ioog-agreben ; toant obec-aï / baac t)iefe JIDïjn*

gaacben flg berfp^epben/ïjebbenbjp aangemecat/Hoe bchan-

bat fp be onbecfle taftften/ ban be boomen af'^^^'^-

ïjaftften/ op bat be bjupben ble^ te bet'^t mogtm
rtip b)02ben*

3©p Ij^bben aïbaat ooft iHoofen / JDioïetten /Kruydcn e»

Steïpen/ en betfcöepbe anbecefoete/ lleffeftjfte en^J°^'"«'»

biel-rieftenbe fttupben en bloemen geflen/ ban be"*

onfe becfcölüenbe. 3Dan bec felbec bjooningen
jjebben bjp niet^ ftoinien beineemen/ om bat fp
biep in'tianb Uiaren; maar npt berfcljepbe tee-

ftenen Rebben Uip ftoniien oo^beden / bat öare

öupfen gemaaftt 3ijn ban fioftften/en boomen /t'

famen aan maïftanbeien gefet. 3©p gdooben
ooft boo^ gifflinge/ en anbere teeftenen/ bat bede
onbec ftaar in jjet open-bdb (Tapen/ öebbenpe Hunne woo-

geen anbec baft/ ban ben blaautoen f^tmel Da-mngen.
bec ftennifle ban beefe bolftecen ^tbhm Uip niet

ftonnen fttOgen / bog Uip mepnen / bat aife be

5^atien lang^ bie ftuften/ baat top boo2-bp 3Un
gebaten / ïeebeu op een en be fdbe maniet.

5^aac bat top albaac 3 bagen beitoeft öabben/ vcrtrckkca
fonbec eenigc anftec-gronb te binben / befïooten van daar.

top te bectceftften / ïang^ be ftufl |Doo2b ten <Bo-
fïen barenbe; 3epïenbe aïïeenftjft bp bage/ enbe
'^ nagt^ anftecenbe, 58ïbu^ barenbe be rupmte
ban 100 mijïen/ bonben top een aarbige pïaatj^/

onbet ontoegangeïijfte gebergten^ geïeegen ; ban
todft gebergte een upttermaten gvoote toater-

ftroom ftg in ^ee upt-flojte / toeïfte aan be monb ontdekken
feer biep toa^/ öoubenbe mebe <^bhc en ©ïoeb/ecn vioed.

B 3 foo

A
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1^24. foo Dat f)tt lüater 8 boeten Ijoog op-rijfenbe/

"~"— groote ö^ïabeiie fcljcepcii. baat öoo,? ftonöcn paf^

fecren ; maar öelJüijl Uip op een pïaatfc ten aiiheu

lagen / Daar U)p boo? öe Vüinöen öefrïjnt Voaren /

U3i!öen tun Ijet ntet \x1a9en baac in te gaan / fon^
" Dei* nabcré ftcnnilTe ban öe pïaatfe te f^thhm / en

Ueröenoegöen on^ hi öe boo,2fclj2eebe iüitiier/niet

» onfen öoot te gaan ; aïtoaar top bebonben / öat

ölen oojö ïjeel toel bebolht toa^.

Waarvan i^et Polft gelïjftt Öe anöere/ en öe ïupben 3ön
»i<^ Land- geftïeeb met beeren ban becfcïjepöe ftoleuren. §>^

omt quamen feec mümeïijft tot onji / öoenöe groote

teehenen ban bertoonöering/ toijfenöe on^ aan
öe pïaat^/ öaar top met meeröer feeifipröepö aan
3lanö met onfe boot honöen hoornen. #p roep^

öen in öe boo^zfcb^eebe 0ibier toel een ()alde mtjl

%anöe-toaarö in'/aïtoaar öefelbe een feer fcboon

IBepr ban omtrent 3 mijlen in öen omtreh upt^

maaht/ toaar op fp met öunne WepneCanocs
toel omtrent 30 in getal/ ban Den een en ö' an*
öer (©eber quamen roepen/ om on^é te fien/en te

aanfcl)ontoen; maar met een tegen-toinö ban De

^ee fcljielijft oberballen 5Ünöe/ toieröen top ge-

nooöfaaht / te rng te heeren / en öat fcöoonc
3tanö ontoillig te bctlaten ; toélfte top upt De

bergen/ Die 011^ ban mineraal fclfieenen te toee-

fen/ oo^DeelDen t[jl$ en aangenaam (e sijn. ^p
i)aalDen $)et ^nher 0)? / en alfoo De$iuf} flg naar
ïjet *©of!fti fireftte/3eplöen top DertoaarD^/ ftou*

Denöe altijb bitHanö in 't geügt/ tot Dat top so
ranlen gebaren 3Dnöe/ een CplanD bonöen/ ban
gebaante al^ een D?ie-öoeh/ leggenDe 10 mijlen

ban 't bafïe Hanb af/ en foo groot omtrent al^

Ontdekken 't ojplanö Rhodes, ^it <!Bplanö i^ bol 25ergen
eenEyiand,iTiet Doomcn httti\tl tu Wi öebolftt/toant ober-

^"„lf/''"*al ïang^ öe ïHufl fagen top buuren; top gaben
aan 't felbe De naam bah Giaudia, llto J^^ajefteyts

moeber/ maar ter oo,:faah ban De tegen-toinDen

bertoefben top albaar niet.

^aar na qnamen top tot een anber Eanb /

omtrent is niijlen ban Dit oEplanö geleegcn/ al*

toaar

d
men.

KQomcn
aan een
dex Eyland.
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ijfenbe/

m\ paf-

1 aiiftet

tuarcn /

n/fon^
jen / e»

et /met
en / bat

ben 3tjn

en. èp
gtoote

n^^ aan
jepb aan
Dp toep*

aïbe mijl

>t fcïjoon

treft ujit^

e Ganocs
en b' an-
ien/en te

ib ban be

^ top qt^

t fcFjoonc

P upt be

n te Ujee=^

fjn. 3©p
i |i9 ttaat

lat Ujp ƒ0
iben/\)an
10 mijlen

itrcnt al^

11 25ergen

lant obet-

ixip gaben
^^ajefteyts

•n-Uitnben

et 3lanb /

fegen/ al*

toaat

tuaat top een tebelijlte goebe l^aben bonben ;

toaat in 3tjnbe gebaren / bonben top omtrent
2oCanoèsbol menfcljen / toelfte bertoonbert en al

roepenbe en fcl)^2eeutoenbe quamen omtrent on^
jècljip/ bog niet naber/ ban omtrent fo fclj,2ce^

ben ; albaar blijbenbe aanfcfjoutoben fp be luuift/

en be boutoinge ban 't felbe/ en be^ felf^ gefield»

tenifte en upttufling ; boen begonben fp altemnal

upt te toepen/ Ijaate blöbfcljap betupgenbe; en

na bat top be felbe toat Ijabben aangcmocbigt/
boenbe Ijaare epgetie gebaarben/ qiiamen fp foo

bigt bp on^/ bat top tot Ijaar eenigc Mkiim^/
gla^ en anbere p^illen en beufelingen honben
goopen; na bat fp be felbe Ijabben ontfangen/
en al laccljenbe aangefien/quamen fp fonbet b?ee^

aan boo,2b ban on^' ^cl)tp. <l^aar toaren onber

bit bolh 2 iJioningen/ foo toel-gefïelt/ enbe toel-

gemaaftt/ al^ 't moogelijl! i^ te befcöjijben/ be

oubfle toa^ omtrent 40 jaren oub; enbe ben an=
;bet toa^ een iongman ban omtrent 20 jaren.

;<De manier ban Ijunne hleebing toa^^ albu^^ / be
oubfle b:oeg op fijn naalue ligljaam een Ijart^-

bel/ ftunflig met tahften gelijn bamaj^ gcto^ogt/

bönbe öloot^ Ijöoft^/be öapren ban agteren met
berfcl)epbe hnoopen gebonben:om flJn l^ooftljab

tjïp een b^ttbt hetting/berciert met berfcftepbe fiee^

inen ban allerganbe ftoleut ; ben jongman ïm^
op be felbe manier bp-na toegerufl. ^it bolfe

i^Öet befie/ en Ijet beleeftfie/ bat top op onfe

Cogt l^abben gebonben; fp obcrtreffen on^ in

ïjoogte/ fommige onber Ijaar belleitbe meer na
be toittigljepb/ anbere 3ijn geeï-agtig/ moop ban
aangefigt/ met lange en ftoarte tjauren/ toelfte

fp feec fo?gbulbig onberljouben enbe berderen ;fp
Ijebben ftoarte/ en Icebenbige oogen/ Ijaar ge*
iaat i^ bzienbelijh en beballig/ be onbe manieren
na-bootfênbe. 3|ft fpireli tegen lilto Majeftcvt

•niet ban b' anbere gebeelten^ ban Ijaar ligöaam/
jijnbe foo toel gemaaht en gefcïjiftt/ a\^ pemant
beljoojt te toecfen. ^e bjoutoen 3i|n be mannen
in gelielteniJTe en fcboonlKPb geïijft/ 3ïjnbe feer
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i5^i4- Mctft/ tian een aangeimam ijcïaat/ enfcöooit

"* om aan te ficn. ^^ 3<jn foo feupfcö en eecbaac

al^é eenige tJ^ouVoen / Die tod opgeb^agt 3ijn /

gaan l)eel naahr/ beijalben öac gedeelte/ bat be

eetbaat|[)epb gebteb te behhen ; Wiht fp bebehUen
meteenM ban een Wee /op be epgenfle Voijfe ge*

Opfchikderöojbunct/al^ bie/Ujellie be mannen blagen» (Bn^
tmaaea,

^^^ j,g mannen 3ijnbec eenige/ bïe op ïjare Vuape*

nen b^aagen hoüelijïte bdleti ban toitbe bieren.

^p fcötftften. öaac Ijooft op met becfdjepbe cie^

raaben / gemaaht upt jjaare epgene öapcen /luel-

ht ban booten aan bepbe be sijben ban be bo^fl

t)angen. ^nbere fcljihfien gaat op een anbere

manier/ geiijft bebjoubjen in Egypten, ofSyriën

boen/op;beefe3ijn be(lBebelfle;enaï^fp getroutot

3Ön/ blagen fp alkcïjanbe giutoeeïen/ foo toel

al^ be b^outoen / bolgenbe baar in fia be ge*

Vooonten^ bee (©ollerfe boïUerm.
^va< waaren <©nbec önnne fraapigïjeeben fagen top meer
by hen getoedit ftooper / al^ goub /torift fp om be^ felf^

5jjnbe onber Ijaar be laagfie/ be Ijemel^-blaautoe

tn roobe holeur i^ albaar 't meed geagt. €n
onber be bingen / bie top j^aar gaben / baar toa^

ren ber geene/ bie Ijaar meerber bel[)aagben/ ai^

be beUetjen^/ blaauto ütrpflal/ en anbere cteraa*

ben/ om aan i^jaare ooren/ ofte om ben ï}a{^ te

l^angen. <0oube/ of fllbere laahen^ toilben fp niet

meer i^ebben / al^ ban anbere foo^ten ; l[)ielben

niet ban bingen met fiaal/ ofte pfer gemaaïit;

en al^ top onfe toapenen toonben/ foo bertoon*

öerben fp fig niet baar ober / öteïben fjen te b?ee*

ben met Hit te aanfcljoutoen / begeerben alieen*

iijh te toeeten be luinfl/ om be felbe te maaften/
i)et felbe beeben fp met on^ gla^/todlt aangefien

gebbenbe/ al laccijenbe / gaben fp on^ f^tt aanflont^

y^ttitt, ^p 3un feer miïüiabig/ toant fp geeben

al bat fp ï)ebbeni Wp maahten met j[)aar groote

Varen in de bzienbfcgap ; top liepen eenjJ in be boojfcgjeebe
iiaven. ï|aben met on^ ^djip/ toant te booren babben

top/ ter oozfaalft ban be tegen-toinb/ tod i miïl

.. m
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In ^ee genoobfaaiftt getoeefl op re öouben. fHan^' i^M-
f!onb^ quamen fp in gtoot getal met !)unne

I

top meet
be^ felf^

't öcmb
IblaauUie

agt. €n
baac Uia^

9ben/ al^

ere cieraa=*

;n fial^ te

)en fp niet

i; (lielben

gemaaht;
o bectoon^

en te b?ee*

en alïeen=«

inaahen/
aangefien

aanjlont^

fp geetien

aac groote

ïojfcöJeebe

m babben
toel I mi)I

in

ftlepne booten/ naacon^ <§c|[)ip/ Sjeïjlöenbe ÖunfJ^*"J'
aangeflgt met Uerfcljepbe ftoleucen gefcjjiïbertUyhcnkoa.
betoijfenbe en geebenbe on^é te l^ennen / bat bit men.

Vua^ een teeften ban ti^eugbe , fp b?agten on^
ban öunne fpijfcn / ooft gaben fp on^ boo? tee*

henen te becflaan / toaar bjp 't feeftecfle met
on^ ^t^i^ in be l^aben ftonben ftoomen/ 3i)nbe

aïtijb in on^ gcfdfcljap ; en na bat Uip 't 3llnftec

gcbjo^pen öabben/ bleebcn top albaac 15- bagen/
om on^ met beifcpcpbe noobfahelijfte bingen te

boo?nen ; onbeitnflen quamen ^etfe ïupben alle

bagen /om on^<§cljip te aanfcljoutoen / b*?engen-

be ooft {jace b^outoen mebe / toaae obet fp feer

lalour^ 3i)n. ^p/in on^ J)cöip getceeben jijnbe/ zim fecr

enbe baac in eenigen tijb geüleeben ö^^uenbe / Jl'"^^ 'jJl^^j^

betpligteben Ijare toïjben in be Canoës te blijben/ re^wijven.

en fcöoon top öe felbe ernfleïijft baben/fcöenften='

be öaac berfcijepDe bingen / nimmecmeec ^ehhtn
top ban Ijaac. ftonnen becftrijgen / bat fp aan
jjaac fouben toe-laten/ aan boo?b te ftoomen.

fjlltemet quam een ban be ttoee ï^oningen/

met fijne Koninginne / enbe een groot getal ban
CbeMieben / om fijn bennaaft / en om on^^ te

Oen ; fp bleeben alle op ben (©ebcr aoo fcïjjeeben

ban on^ / fenbenbe tot on^ een ban Kjare ftleune

booten/ om Ijaren ftomft beftent te maften ; feg-

genbe/ dat fy ons (chip quainen iien. <|^at bee-De vrouwen

ben fp tot een teeften ban bepftgïjepb/ en foo b?a^oo"ie'? om

fp on^ö anttooo?b öabben beftoomen/foo quamen JJen'^^'
fp aanflonb^ / en na bat fp on^ fcljip eenigen

tijb öabben befteeften / toaren fp berbaafl op ftet

ïjoocen fcö?eeutoen en geraak onfer 'Boot^-gefel*

ien. ^e iftoningimie met {)are aEbel-juffer^ \m$
in een feer ftlepne Canoë, ïjp een€planb een bie^'

ren-beel mt)l^ baar af. ^en liioning bleef eenigen

ti)b op on^ fcgip / fp^eeftenrie enbe maftenbe bee^

ie gebaarben / aanfcljoutoenbe met groote ber«

toonbaing be toerufling ban on^ fcöip / en b?a*

genbe naar be epgenfcl)appcn ban elft bing in 't

B s Ï5P'
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bpfonber. I^p nam stoot bermaalft in i}tt aan=«

fcf)ouVuen ban onfe toemflinge/ende tn l)et p;oe^

l3en Dan onfe fpijfen ; tüaac na fijn affcljepd üe^

leefDdtjl^ genoomen j)elbDmtie/ gtng bP b^eg.

l(foo nu onfe mannen 2 / of 3 Dagen tileeben

op een Mepn €planti / bat baac bigt bp \:oa^/

om becfctjepbe beljoeftigtieeben / geli)!^ get felüe

anbec be ^ee-lupben Uietb geb^upiu / foo quam
lip toebec met 7 /of 8 ban fijne ebel-ïupben/om
te flen / U3at lop fitet^m ; en b^aagbe on^" bijfi-

U)jil^/ of wy van meeiiing waren, langer aldaar

te vertoeven , fcljenhenbe on^ ban /ïjne boojcaab/

fcbietenbe met fijn boog / ban op- en nebèt-loo«

penbe / met bei HW oBbel-ïupben / tcagtebe jjp

aan on^ bolïi ftjn gunfl te DeU^tjfen.

3©p lythben aïtemet bJeï si of 6 mijlen Han*
be-b^aacb^ in geb^eefi/en ^tt felbe foobermaaHe-
lp en aangenaam bebonben / al^ 't moogeltjl^

i^ te befcfi^njben; feet bequaam omHioo^n/ Wijn
en (DIpe boo^t te brengen. Eijnbe albaat blaH-
ten^ ban is/ of 30 mijlen in bebjeebte; open en
fonbec eenig beletfel/boojfien met foo beel en foc*

banjge bnigt-boomen/ bat / inbten men baar in

eenig Eaab b^ierp/ |^t uptfleel^enbe gocbe b?ug«
tenfoube boo^t-b^engen. <Daat na gingen bip
in be ^ofTen / bieliie b^p feec gcoot en bil^ bon«
ben.

^e boomen ban be felbe b)aren <2]5pl^e-boo^

men / €pp?e^-öoomen en anbere in Europa on*
behent. #p bonben baarooh^ppel-boomen/ Api
genaamt / ©?upm- en ji^oote-boomen ; en bet*

fcljepbe anbere foo?ten ban bzugten/becfcöillenbe

uan b'onfe. <Daac 3ön <Diei*en in obetbloeb/ al#

ï^crteii / «DafTen / ^Bolben / en anbete foo^iten/

bjelfte fp met li^erten bangen / mitfgabet^ met
^oogen / ïMtifit 3tjn Ijare boo^naamfie Wa^t^'
iien ; be 25ijlen / bielhe fp gebnipften / 3!)ti met

.

beel ftunfl gemaaht / en / in plaat^ ban gfet /

Öebben fp een ïltep-fieen/ ofte giafpi^-fleen/ ofte

een öatbe ijBarmel-fleen / en anbere fcöerpe flee-

nen ; ban be b3elfte fp fig In plaat^ ban Üfet be=*
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tienen/ om boomen af te ftoutoen / en om f^axt '^^4»

Canoés upt een fluft ïjout te maaften ; öe felDe
'

inet gcoote en toontierlpe ïiunfl Diep maahenDe;

!

00 bat 10/ of 12 menfcïjen oemaftheïöïi öaar in

tonnen fitten. IDnnne kiemen 3ijn i[)o;t en D^eeö

wn De epnDen / en fp öeö?nphen De felbe op De

&el fonDet eenig gePaat ; en i^ Ijet nooD/ met
fulfte fneïllgöepD / sd^ (jet ftaac gelieft. 30p fa^

{jen Ijaare ijupfen in 't ronD gtmaaht/ ïjeDDenDewoon-
uo/ of 12 fct)?eeDen in Den on:^reft ; 3ijnDe ge-piaatfcn.

tnaaftt met öalWe hcingen Pan (Cimmet-ljont/

fn uan malftanDec gefcöepDen / maar fonDec ee*

$Mt o^D?e / of Poupj-ftonfl : geDeftt met ^troo-
luarten/hnnflelijh aan matil^anDec Pafi gemaaltt/
Ituelhe f^aax Poo; De IBinD en Reegen Defcgutten.

teog / inDien fp De PnuPJ-honfl PerflonDen / en
tiat fp De gereeDfcöappen Daar toe ïiaDDen / foo

Inoet men niet tPJöffelen/ of fp fouDen groote en

iïtmahfteïijfte boupjingen en jjuufen ftonnen tim*
neren. 3©ant Degeïjecïeiftnfl i^ Pol fdjoone/ïjeï^coedcHa-

ere en glinflerenDe ^teenen/ al^ meDeUibafter;;;"" ^"
V'"

oPen Dat/ i^ Dat éeUieft pjel Pcojjlen met een^"-^^""'^-

loeDe l^aPen/ en KInKter-gronD.

f <§p PerPoeren ïjunne i©ooningen Pan D' eenevervocrca

laat# in D'anDer/ na tijD^ geleegentljepD/ aandewoonin-

et <©0iD / Daar fp Uiilïen PerblijPen/ neemenDes^"^^'/*^'

ileenïöh De «atten af / (jebOen fp aanflonD^f„'"d'Scr
en ariDer öup^ geboutot. ^e ©aDer met fiJn

antfcbe öup^-gefln pjoonD in jj^t felPe ö"P^/
bo Dat pjp Ditoijïiö tot 2 f / of 30 perfoonen in ^
en ïjnpj^je geflen pebben. ^p erneeren flg / ge^

tjl^ D' anDere / Daar pju te Pooren Pan gefp^oo-

en ö^bben/ met aacD-getoafTen Pan öet llanb/
og ojbentelijte / enbe met beter oPerleg Dan

tl' anDere. (Bin te saapen nemen fp P)aar Den zaay-tijd.

loop Pan De llBaan/ pet op- gaan Pan feestere

fetecren/en PerfcjjepDene anbere gepjoonten^pan
jbe ouDe tijben. ©bo?t^ lePen fp Pan Ijunne jagtnun Le-

In PilTcöerpe. ^p lePen iang/ en 3iin feïben vens-ma-

jieft; en of f^tt gebenrbe/ Dat fp P^eefen fleft te"^«-

iuo?ben/ foo geneefen fp flg met Puur/ (onDer

eeni"
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ï 5*^4 • eeiiigen ^octec te öebniphen/ofeenfg iBcbicaitient

-
iii te nemen; ooft feggen fp/ öat fp feet ouD fler^

Vien. ^p 5tJn feec barmijectig/ metieltitientie en

VueldaDig omtrent (jate buuren ; maahen gcoot

•f Bctrcuicn QcUmxi tw ftïagten in teöenfpoeö ; enöe in (jaat

der Düodc. ellende/ maaften Ijaace Uzienöen ö*opteninge Ijan

alle |)aare geluftften. <0p lyaat Dooti ibeDiijDen fp

ron\]o meefl met fingen/ in De txielfte fp lange ttjt

aanl()outien.

Op boe veel ^Dlt ïö öï 't geene top ban öaar f^thhm ftoii^

gnuknge- nen Umieemfn. ^it Itanö i^geïeegcn op Den
iccaen.

^j gpg^j, pj^ 2, tjectien;maac Vuat ftouöec/'tgeen

bp getial/en niet natnnclijft geïjentt/gdijft tft op

een anöer pïaatj^ ïlto Majeilcyt fal üecuïaren

;

Defclj^ajDeiiOe jegentooo^big alleen De geleegent-

fiepD ban 't boo?fcö?eebe <i5eVüe|l / W\ï\ legt^ofl
ten SÜ^eflen. ^e mont ban De l^aben i^ open

naar 't ^upDen/ toel een öalbe mijl b?eeD; en

al^ men Daat in geftoomen i^l De felbe ftreftt Hs
tntTen 't anoden en't|^oo?Den W\ 12 molen/
alDaat f)oe langer f)oe D^eeDec too^DenDe / fp

maaht een ^Inö'aiti ban omtrent 20 mijlen in

Den omtreft ; toaar in leggen s ftlepne <iBplanDen

feerb^ngtbaar en aangenaam /bo! Qooge enDiftfte

:^oomeni om toelfteoBplanD een ^cljip ftan ba-

ren fbnDer b^eefe boo; eenige fio^m/ ofte anDeü

gebaar, ^aar na fteerenDe ^upD-biaarD^ aan /

aï^ men Denïgaben té in-gebaren/ 3ijn aan be?-

De De 5i)Den feer aattgename bergen/ toaac upt

berfcIjepDe iflibieren ftoomen in Eee te loopen:

in 't miDDen ban ö'3!ntreeöe iö een iflot^ ban ge^

Öoutoe fïeenen/ natuurlijft groepende / feer goeö
om eenig jro?t/ofïltaf!eel te Doubjen/tot befcïjer^

ming ban De ïljabcn.

*©en f. Mey , 3ijnDe met alle nooDUienDige faa-

hm boojften/bertrohhen bJP ban De boo^fcïj^eebe

ïiufl/ l)ebDenDe De felbe nogtan.é aïtoo^ in 't gefigt/

bjp jeplben 1 5^0 mijlen / De felbe altijt en ober-

al/ ebèn-geUjft binDenDe; bejfjalben Dat IjetHanD
al te met bjat Ijooger en 2i5ergagtig toa^ ; al 't

Wih fcljijnt mineraal te toeefen, W^ fogten ni«

al.
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alDaar aan llanb te hoornen / nabeniaal 't lueec M^M-
1)002 on# ooeö en tooojfpoebig Uiaó; maavVup
onöetflelöen / Dat ()et llanD f\tt eerfie geleeh/ De

11uH fïreïtt flg 5^0 mijlen (©ofï-WaarD^ ; en Daar

na IteerenDe naat 't l^ooiDen / UonDen Vop een

auDet ïanD tiol bergen en Dihhe iboomen/ al^Doen een

IBafl-öoomen / €pp?e^-öoomen / en fulhe anDe^"'«"«' Lan4

re / aï^ men gemeenelijft binD in De jDoojDfe
°^*

llanDen. ïï^e iBenfcöen 5ijn ban D' anDere feec

l)etfci)il(enDe/en 't DnnUt on^/Dat Ijoe beleefDec/

en Deballiger/ Dat De eecfie toacen / foo beel te

grooUec/ en quaaD-aarDigec 3ijn Deefe/3ijnDe fooBefciuiy.^

DacöaaritJ en toilD/ Dat/ luat tioo? teeftenen .^'"s defct

lüpftonDen Doen /noopt eenigen öanDel met Ijaac
'°°"'^"''

ftonöen Dnjben. ^p ïilecDen Ijaar met Hellen ban Hun kicc-

23eeren / 31Dorjen / ^ee-ftalben en aiiDere gcDier^ ding.

tenj^. ïljaac lioeDfel / foo beel b^p Ijebben ftonnen

giffen/ upr ijaare bjooningen/ i^ ban öe iagt en voedfci.

biffcljerpe / en ban fecfterc bnigten / jijJiöe een

foo?t ban bjouel^/ Die De aarDe ban felf^ boo2t-

bzengt. ^p ifjebben geen ^aaD/en nergenö Ijeb*

ben bjp eenig teeften ban lan^-boubj geften.

(Doft i^ Ijet 5lanD foo onb^ugtlmar/ Dat öct t'ee- onvrupt-i

ncmaal onbetjuaam \§ / om pet^ upt Ijet ^aaD baarhcvj

boo^tte bjenc^n. tlll^ bjp altemet pet^ met öaac<*« ^^^nd»,

bJilDen renplen/ of betbJifTelen / foo qnamen fp

na Deni^ebec/ ftlimmcnDe op feeftere illotfen/

en )0i3p in onfen ^oot aan De boet 5ijnDe / lieten

fp met een tonbj neDer/ toat ö^n geliefDe on^ te

geeben ; geDunrig roepenDe ; dat wy hun Land onbeleefd-

niet fouden naderen ; en b^agenDe aanflonD^ na bcyd in het

De bJilTeling; toillenDe niet^ anDer^ neemen/ Dan""yi««f

|B«fTen/ lDi,é-öaaften/ en anDere Dingen/ om te

gelijft te fnijöen / fonDer agt te flaan op onfe be*

leeftöeeDen ; en al^ top nieté meer öaDDen / om
met ï)aac te teuplen / bertreftftenDe ban ïjaar/

betoonDen fp on^é fulfte teeftenen ban onbeleeft*

Ijfuö en beragting / al^ f^tt moogelijft'i^ aan
eeii menfcj) upt te binDen.

Cegen öun toille en Danft gingen top egtec

toel 2 / of 3 mijlen llanD-toaarD in ; sönDe 25-

in 't



J T

IP4.

Doen een
Land-togt.

Dfs felfs

Éelccgcnd-
cjrd.

Vertrekken
wederom.

Ontdekken
32 Eylan-

den.

7A)n ten

eyndc van
Spijl.

Keeien ita

huys.

Redenee-
ling over de
Gods-dienft

defes Volks.

50 SCHEEPS-TOGT VAN
\xCi jetal Uiel geluapcnD. ïDoeii Ujp bp öeii Oc^
Uec tuaren getioomeii / fcDooten fu op on^ nut
hare Jpyien / maaheiiDe groot KiefcljieeuUi / eii

Daar naar tiInateDen fp na De 23ofTen. W^
bonben in batllanbniet^ l'an aanoe(ccaentl)cud/

ofte ban toaaröe ; flenbe alleenhjh ^roote 3I^ou<'

ben en feehere <0eberQten^ / loaar \\\ eenig mi^

neraal-floffe mag Uaeefen ; om bat Uip fagen/
bat Uerfcl)epbe onber ()aar aan üaare ooren eeni<

ge f{oopere liraalen b^oegen.

IDp tiertrohl^en ban ban baar / necrmcnbe on=^

fen ftour^ |^oo?b-oofl ïang^ be ïtufl ; toellfte Ujji

aangenaamer en effener fonber 25ofTen bon*»

uiw ; met Ijooge bergen Xanb-b^aarbpf ïn ; Uiel-

fte fig lang,^ be iPiufl tot 5-0 mijlen upt-flrehften.

Sfilbaar ontbehten b^p 32 oüplanben / leggenbe
iang^ be§(!{uf}en/3iinbe Mepn/maar aangenaam
boo? öet oog / öoog / Jjeböenbe berfclieube om^
trehften en omtoeegen / maaftenbe beèle en ber^

fcftepbe iSleuben / baar be gronb feer goeb \fl
om te anfteren/ geïp in be^öoïf ban Venetièn,
vx SJavoniën , en Daimaticn. ®p öebben geen

feennilTe geïjab ban öet ©oïft / maar top mep-
nen / bat öet feïbe \i ban X^tw felbcn aait en

manieren /al^ be anbere. |5oo,2b-b3aarb^ W^zw-
be / be ïengte ban ifo möïen / quamen top bp
bat Eanb / bat be Britten foo eben l[)abben ont^

beftt/ toeïh i^ op ben bijftigflen graab/ nu U^aé
al!e onfe booj-raab en fpiié becteerb / öebbenbe
ontbeftt omtrent 700 möïen en meer niento

ïanb/ 3önbe met B^ater en i|out boojflen/ ht^

fiooten top naar Vrankrijk toeber te fteeren.

3©at be((5ob;^-öie'tfl bcfer ©olfteren aan-gaat;
aïfo top öun Caal niet en berflonben / foo fjeb^

ben top niet ftojinen toeeten / boo: teeftenen / of

anberfmtj^/of fp eenigeüeügie/oftea^etten tjeb^

ben ; ooft of fp eenig eerfte 31Deefen / of #o?raaft
«\enben ; nogte of fp ben ï^emeï/ of be ièterren / be

<Son / be iBaan / of eénige anbere ©laneeten
aanbibben ; nog minber / of be felbc Ufgoben-bie-
uaar^ Sün ; al^ mebe ^\M\\ top niet Ronnen

ber^

'S
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Ie en bet-

öoeö i^l
/enetien

,

iben geen

top mep=
1 aait en

)^ 3epïen=«
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Joh.IN DE Verrazano. ji

[tjcrneemen/ of fp eenige offeröanben öeeDen/ of^

te eenige andere aanbiddingen ; Doon^ Rebben
fp in Ijaare ^o^pen geen (Cempel/ ofte f^erh/'t

toelh on^ deed oo^deelen / dat fp geen Uleligie

lljebben / en dat fp (o^ en ongebonden leeben / 't

Itoell^ homt ban ontoeetend()epd / toant daar en
fi^ geen ttoüfTel/ of fp fouden getnaftiielt)]^ oUer<*

reedet hunnen toerden / nadetnaal / al dat top in

onfe<6od^-dienfien<0ebeeden deei>eti/dat derden

fp ooh infjielp^*

IP4.

il
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^
REGISTER

Der vjoornaamfte Saken , vci vat in de Schceps-Togt

van Joh AN de Verrazano,
naar Flortda.

.»:

A.

Alhert , voor Kapiicyn in het

Forcopf/ondagelaatcn, i

. werd van (ijnvolk dobd-

gcilaagen

,

3

t^paiatcy , e^n Gebergte , levcrd

goud uyi, 7
tjérmotde , onder de Pranffen op

Ilorida ontdaan

,

5

B,

Beeren , fwemnven wc! 14 uu-

ren ver , om op vogelen te

aa(èn, 10

Bijlen der Indianen van «cr won-
derlijk maakfcl , ' x6y 27

Bloemen (wat foort van) op Florida

gcvonde'j

,

% i

Boome» (wat foort van; op'r Land-

fcfiap Fïortda gevonden wor-

den, * 16, 16

Boot , door Verraxano aan Land
gefonden

,

1

4

Brmd , veroorfaakt veel elende op

Flonda
, 4

C.

Cano'és der Indianen , op wat
wijfe gemaakt, zo

la Chert , uyt Ho»igers nood , van

fïjn makkets gedood en opge-

geeten

»

5

Clcwdia^ deefe naam aaneen nieuw

ontdekt Ey land gegeeven , x x

D.

Dieren , (wat foort van) op Flo-

nda gevonikn worden , z6

Doüden , op wat wijfe doordef/w

ridanenhetKiut
t 28

Dragt dct Floridanen bcfcbreeven,

15

E
F

E.

ylanden (51} door yerra:ia»6

ontdekt

,

30

F.

lorida ('tLandfchap) befchrcc-

vcn , 16

-*• heeic vccl Gediertens > 1 6,

11-

des felfs geleegenhey

lugtenZee-kull,

des felfs !iiWOonder?

beleefd en bevallig»

des felfs Land in fijn

danigheyd befchreeven , 2c, ',-.()

Floridanen onthouden hen 5 M un-
den in de Boffen »— ^— in hun kleeding , gcó

te en imbord belchreevcn

•i->

Fort , op Florida gebouwc

,

Fran^oys Jean verraad fijn e^

volk , en dicnd voor geleyav

aan de Spanjaards , 5,8

Franffen krijgen veel goud .i fll-

ver van de Koningen van Flo-

rida
,

G.
5

Gods-dienftwierd van yérra^a-

no niet befpeurc , dat die

van Fiortdu hadden , ? o, } i

Gorji'ues komt met } fcheepen te

Fiorida aan. 8

flaat aldaar een menigte

Spanjaards dood , 9

overwint de Spanjaards ^

die hy alie doet ombrengen ^ en

(lelt en fclirifc boven hunne

hooiden. ibid.

fijn

T
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ps-Togt

S0|

•) befchrcc-

16

:cccns> 16,

egcnhey

.

ander?

in fijn

en, 20, ?.9

en 5 M vAtt-

reevcii

^^'^ 'iv

3r geleya».-

joud .1 fil'

:n van F/o-

an Verraxt-

rt , dat die

>
?o, }i

fchecpen ie

8

;en menigte

9

Spafijaards ,

brengen ^ en

3ven hunne

ibid.

fijn

T

R E G I

Hjn hoedanigheyd en clcn-

de befchieeven

,

10

H.

Hameda , des fclfs fap goed te-

gen de BlaawW'fchuyt , 1

1

Haven van feekere Plaats van Flo-

rida befcbrecveri

,

28

Jion^ers-nood onder de Franjfen op

//oriV/a ontdaan, C

I.

'a^ue^ Cartier vertrekt van St.

Malo t en komt aan onbe-

kende Landen 1 10

I

—— doed een tweede Togr en

k')mt in de Baay yan St. Lau-

reti , 1 1— - doed een derde Togt. ibid,

' •'// der Flondanen befcbrceven

,

^nen kocmen aan boord vaii

''rra^anOt 13
— die in him kleeding, ge
ntc en hoedanigheyd wor-
befchreeven

,

1 3— der (clvcr vrouwen l^e-

.ireeven, 15» 14— zijn feer minne- nijdig op
hunne wijven

,

1

5

Inwoonders van een onbekend Land
koomen by de Franjfen , 1

5

fohan Ha'wkins komt de verhon-

gerde Franjfen op Floridu ic hulp,

6—•— vcrfiei hen met klcedcrt

n

en Levens- middelen , 7
ohan H^thald naar Flurida gefoii-

den

,

1

komt voorde tweede-maal
met een Vloot van 7 Scheepen
O^Floridat 7

lijd fchip-breuk , en word
met alle de fijne van de Span-

jaards ycïaiowd

,

ti

STER.
Johan yerra^ano , van Fran^oys dc

I , ter ontdekking van nieuwe
Landen gefonden

,

1,13
fchrjjft aan den Koning

van yra»krqlf^^ i 5——— vertrekt van 'c Eyland
Madera , 1

4

ontdekt een niesiwLand,
dog kan geen anker-grond vin-

den
, ibid,

' doed een ander Land op

,

19
komt aan een Vloed, al-

waar de Land-aard by hem
konit

,

rx
' vertrekt van daar en doed
een andere KuH: op , z8. 19

keert van daar weder naar

f^ranl{'tjl{ , jo
K.

Koning [Indiaanfe) komt Pérra-,

siiwo dikwijls op fijn Schip

bcfoeken. t^-, z6
^nin^hme

[ Indiaanfe) komt mee
ceni<];e Vrouwen , om het Schip

van (^erraKano te fien > 15
L.

Landtogt , door zo mannen
gedaan, 19

Levens^mahier der Floridanen be-

fchreevcij

,

17
M.

Madera^ een Eyland , behoord
aan den Koning van Por-

tugat
, 1 4

Mannen
( 1 s ) me: een Boot aati

Land gefonden
, i H

——— ( 10 ) doen een Land-togc

—— treffen een oude Vrouw
cnDogrcraan, ibid.

ivcemen een kind van haat

a^cdc ) om naar frankrijk ic voc-

VeiiazaiiO) C icn s



R E T E R.

ren

,

lo

Matroos met ecnige klcynighce-

dcii aan Land gelVommen , i8

- wat hem weder-voer by de

Indianen , 18,19
A/ijjy , een Rivier , waarom lbo

genocmr, i

Mtyr ( (thoon ) door Vérrazano

onrdekt, Z2

Muyteryen onder de Franjfen onr-

flnaii > 5

Afijlen
( 700 ) nieuw Land door

ferraxuno oiUikkz j 30
O.

lata Otia Utina^ een niaotig

Konint^ opf/c^'/aa

,

4
- werd met fijnSoongevan-

O
gen genoomen

,

6

Olotocara veiToekc ,dat fijne Schat-

ten by hem mogtcn begraven

worden

,

9
Opfcbil^ van eenige Indiaanfe Man-

nen en Vrouwen > die aan booid

van VerraKino quamen

,

14
Op-fchrift , boven de gehangene

Sfjanjaards , door Gorgites ge-

Aelt

,

9
i\

inas , te Florida , (?oor de Muy-
telingen gemaakt , om naar

yianl^ijii^ te keerQi

,

3

R.
fflrt/My Laudonniere naar F^r;-

f/a gcfonden

,

2

«aat ten tweeden - maaln

P

R
derwaard s met 5 Scheepen , 3

werd vriendelijk van de

Inwoondcrs vanFlortda veiwd-
lekomt,

j

word van fijn volk gevan-

gen gcnoomcn en gedvvongen
hun Pafpoort ic onderteelce-

nen

»

5

koopt een Schip van Jo-
huH Huy\:kins , 7

UI fijn hoedanigheyd be-

li.hrecvcn ,
ibid.

.. ontkomt de handen der

S\>iinjaards en komt weder in

yrar.krijk , 8

Revieren (8) h\ Florida gevonden,

en yeder der fel ver een byfon-

dere naamgegeeven. 3.

S.

SaturiüVa , een magtig Koning
op Florida , 4

Suvalet heeft 42 Togten na Canada

gedaan

,

12

Schatten worden , na de gewoonte

der Indianen , by hen begraven

,

9
Scheepen, ( ^ Spaanfe] koomen»
om de Franjfen op Florida te o-

vervveldigen

,

7
Seba\}ijan Cabot heeft ini^merica

alder- ecrd voet aan Land gefet

,

I

Silver aan Laudonniere ver-ccrd > 4
[

Slangen (i) door het Schecps- volk

dood ge (lagen,
5

Spanjanrds overwonnen v en op

alderhandewijfe vermoord, 9

Spijfe der Indianen , 20

i'/orw, (eer vervaarlijk, 14

V.

Vogelen van feekec Eyland be-

fch reeven, 10

Fói^elen- Eyland y waarom foo ge-

noemt , ibid.

Vreugde ^ door iz Indianen met he:

fchilderen des Aangefigts ver-

beeld, 25

W.
Waaren (wat foorrvan) bydc

Indianen meeft gcagt wor-

den, 14

IVapen

geri

ïVljngi

ven

jVoonii

Flor

eeni

z



van Jo'

7
beyd be-

ibid.

uien der

Yeder in

8

:vondcn

,

n byfon-

ï Konins

4
ia Canada

R E G I

JVapert van Vrankrijk^ te Fiorida op-

gerigc

,

^

IVijngaarden van Fiorida^ bc(chree-

vcu

,

1

1

Wooningen der Inwoonders van

Fiorida bcfchreeven , 2, i » 27
. worden fomtijds van de

een na de ander plaats vervoert

,

Z.

Zaay-tijd , hoe by de Indianen

waar'genoomen > 17

S T E R.

Zee-kufl van F/or/t/d bcfchrccveu;

17
Zij-'\»ormen , in mccnigte op f/o-

r/</j gevonden > a
Zuyder-Vranlirijli^, waar geleegen >

I

-ZHjy/, door J^lhald opgcrigt op
Fiorida

, grootelijks van 3c In-
woonders aangcbecdcAi

,

i

E Y N D E.

Berigt voor den Boekbinder waar deFiguuc
moet flellen.

b 1 tegen pagina 2
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